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Pastaba. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir
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I. Administracinės bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
3. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje
3.5. Kiti klausimai dėl užsieniečių teisinio statuso
Dėl alternatyvios sulaikymui priemonės skyrimo
Nagrinėtu atveju ginčas kilo dėl pareiškėjo sulaikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos
Užsieniečių registracijos centre (toliau – Centras). Pareiškėjas, kuris yra Centro gyventojas, buvo sulaikytas
vykstant iš Lietuvos Respublikos į Lenkijos Respubliką, nes kontrolės metu negalėjo pateikti būtinų kelionės
dokumentų, vizos ar leidimo būti ar gyventi Lenkijos Respublikoje. Migracijos departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) dėl pareiškėjo priėmė sprendimą
nesuteikti jam prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) ir išsiųsti iš Lietuvos Respublikos.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinė
(toliau – Rinktinė) pareiškėjo neteisėtą išvykimą iš Lietuvos Respublikos vertino kaip trukdymą priimti ir
vykdyti sprendimą dėl jo išsiuntimo ir pirmosios instancijos teismo prašė pareiškėją sulaikyti Centre, kol bus
baigta jo teisinės padėties Lietuvos Respublikoje nustatymo procedūra, bet ne ilgiau nei 6 mėnesiams.
Pareiškėjas paaiškino, kad jis iš Lietuvos išvyko todėl, kad bijojo būti deportuotas dar iki sprendimo, kuriuo
jam nebuvo suteiktas pabėgėlio statusas, įsiteisėjimo. Jis ilgą laiką negalėjo apskųsti šio sprendimo, nes jam
nebuvo paskirtas advokatas. Pirmosios instancijos teismas Rinktinės teikimą tenkino ir nusprendė sulaikyti
pareiškėją, iki kol bus baigta jo teisinės padėties Lietuvos Respublikoje nustatymo procedūra, bet ne ilgiau
nei 3 mėnesiams.
Šiomis aplinkybėmis LVAT pripažino, kad pareiškėjas, iš Lietuvos Respublikos į Lenkijos Respubliką
išvykęs neturėdamas kelionės dokumento, atliko neteisėtus veiksmus. Tokiu būdu jis taip pat pažeidė
Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Užsieniečių registracijos centre sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-340 (2016 m. vasario 24 d.
įsakymo Nr. 1V-132 redakcija) (toliau – Aprašas), 22.1 punkte įtvirtintą pareigą laikytis Lietuvos Respublikos
įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro vidaus tvarkos taisyklių. Be to, pasinaudojęs Aprašo 19.9 punkte
numatyta prieglobsčio prašytojų teise Centro vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka išvykti iš Centro,
pareiškėjas sąmoningai šią tvarką pažeidė, t. y. negrįžo į Centrą per 24 valandas nuo išvykimo. Tačiau LVAT
nesutiko, kad šiuo atveju yra pakankama grėsmė, jog pareiškėjas iki galutinio sprendimo dėl jo teisinės
padėties priėmimo gali pasislėpti vengdamas išsiuntimo, ir todėl yra būtina jį sulaikyti. Pareiškėjas teismo
posėdžių tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme metu nurodė nusprendęs
išvykti iš Lietuvos todėl, kad Departamentas, netinkamai išnagrinėjęs jo prašymą suteikti prieglobstį, priėmė
jam nepalankų sprendimą, jis nebuvo informuotas apie tai, kad jam buvo suteikta valstybės garantuojama
teisinė pagalba, terminas apskųsti Departamento sprendimą buvo beveik suėjęs ir jis bijojo būti neteisingai
išsiųstas. Pareiškėjas teigė, kad gavęs valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir pateikęs skundą dėl minėto
Departamento sprendimo, jis nebeturi priežasties išvykti iš Lietuvos. LVAT, įvertinęs pareiškėjo veiksmus ir
byloje nustatytas aplinkybes, neturėjo pakankamo pagrindo abejoti šiais jo teiginiais, todėl darė išvadą, kad
pareiškėjo sulaikymas nėra būtinas atitinkamam sprendimui priimti ir (ar) vykdyti Lietuvos Respublikos
įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – Įstatymas) 113 straipsnio 2 dalies prasme.
LVAT atkreipė dėmesį į tai, kad Įstatymo 115 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė teismui,
atsižvelgus į tai, jog užsieniečio tapatybė nustatyta, jis nekelia grėsmės valstybės saugumui ir viešajai
tvarkai, teikia pagalbą teismui nustatant jo teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje, bei kitas aplinkybes, priimti
sprendimą nesulaikyti užsieniečio ir skirti jam alternatyvią sulaikymui priemonę. Nagrinėtu atveju
užsienietis atitiko šias sąlygas ir aktyviai siekė, kad jo prašymas būtų išnagrinėtas tinkamai. Pareiškėjas
teisinėmis priemonėmis siekė pakeisti jo atžvilgiu priimtą nepalankų sprendimą, todėl negalima pagrįstai
manyti, jog iki priimant galutinį sprendimą dėl jo padėties, jis išvyks iš Lietuvos. Kita vertus, manydamas,
kad jo atžvilgiu gali būti priimtas nepalankus sprendimas ir nuspręsta jį išsiųsti į kilmės valstybę, pareiškėjas
gali vėl bandyti pabėgti, todėl poveikio priemonės jam negali būti visiškai panaikintos. Įvertinęs tai, LVAT
nusprendė pareiškėjui skirti alternatyvią sulaikymui priemonę – apgyvendinti Centre netaikant judėjimo
laisvės apribojimų, iki kol bus baigta jo teisinės padėties Lietuvos Respublikoje nustatymo procedūra, bet ne
ilgiau nei 3 mėnesiams.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistas, o apeliacinis skundas tenkintas iš dalies.
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2016 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-4928-525/2016
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00042-2016-3
Procesinio sprendimo kategorija 3.5
Prieiga internete
6. Socialinė apsauga
6.4. Bylos dėl valstybinio socialinio draudimo pašalpų
6.4.1. Ligos pašalpa
Dėl ligos pašalpos skyrimo už laikinąjį nedarbingumą dėl vaiko slaugymo
Aptariamu atveju ginčas kilo dėl atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau –
VSDFV) Vilniaus skyriaus (toliau – atsakovas) sprendimo, kuriuo atsakovas nusprendė neskirti pareiškėjai
ligos pašalpos už laikinojo nedarbingumo laiką nuo 2014 m. rugsėjo 22 d. iki 2014 m. rugsėjo 25 d.,
teisėtumo ir pagrįstumo. Atsakovas, padavęs apeliacinį skundą, skirtingai nei pirmosios instancijos teismas,
vertino aplinkybę, nuo kada turi būti skaičiuojama pareiškėjos sūnaus slaugos laikotarpio pradžia. Anot
atsakovo, pareiškėjos sūnus nepertraukiamai sirgo daugiau nei 14 kalendorinių dienų, t. y. nuo 2014 m.
rugsėjo 8 d. iki 2014 m. rugsėjo 25 d. Pareiškėjos sūnus susirgo kito šeimos vaiko slaugos metu, t. y. 2014 m.
rugsėjo 8 d., tačiau nedarbingumo pažymėjimas nė vienam iš tėvų išduotas nebuvo. Kito šeimos vaiko
slaugai nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. iki 2014 m. rugsėjo 19 d. nedarbingumo pažymėjimas buvo išduotas
pareiškėjos sutuoktiniui, o nuo 2014 m. rugsėjo 22 d. iki 2014 m. rugsėjo 25 d. – pareiškėjai. Taigi, atsakovo
manymu, pareiškėjos sūnaus slaugos trukmė viršijo 14 dienų.
Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje (2007 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. X-1338 redakcija) nurodyta, kad
turinčiam teisę gauti ligos pašalpą šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka šeimos nariui, globėjui,
slaugančiam sergantį iki keturiolikos metų vaiką <...> pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų
pradedama mokėti nuo pirmos vaiko slaugymo dienos ir mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.
Analogiška nuostata įtvirtinta ir Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 23 punkte
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 30 d. nutarimo Nr. 759 redakcija). Pagal Įstatymo 8
straipsnio 6 dalį (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-284 redakcija) pagrindas skirti ligos pašalpą yra
nedarbingumo pažymėjimas, išduotas pagal sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų
patvirtintas Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų
pažymėjimų išdavimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymais Nr. V-533/ A1-189) (toliau – Taisyklės). Įstatymo
5 straipsnio 2 dalies (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-284 redakcija) 2 punkte nustatyta, kad ligos
pašalpos skiriamos turintiems teisę jas gauti asmenims sergantiems šeimos nariams slaugyti. Ši pašalpa
skiriama, jeigu gydytojo nurodymu būtina slaugyti susirgusį apdraustojo asmens šeimos narį.
Taigi atsakovo tvirtinimas, kad pareiškėjos sūnaus slaugos laikotarpio pradžia turi būti skaičiuojama
nuo 2014 m. rugsėjo 8 d., kai buvo kreiptasi į gydytoją, nepagrįstas teisės normomis. Pagal byloje surinktus
įrodymus konstatuota, kad tai yra tik asmens apsilankymo pas gydytoją faktas. Aplinkybės, kad pareiškėjos
sūnui 2014 m. rugsėjo 8 d. buvo atliekami tyrimai ir (ar) jis buvo siunčiamas pas tam tikros srities
specialistus, esminės reikšmės vaiko slaugos skaičiavimo pradžiai neturi. Atsižvelgus į tai, atsakovas
pareiškėjai pagal jos prašymą turėjo skirti ligos pašalpą už laikotarpį nuo 2014 m. rugsėjo 22 d. iki 2014 m.
rugsėjo 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas, o atsakovo apeliacinis skundas
atmestas.
Atsakovo apeliacinis skundas atmestas.
2016 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2175-756/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-05653-2014-9
Procesinio sprendimo kategorija 6.4.1
Prieiga internete
7. Konkurencija
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Dėl koncentracijos vykdymo sąlygos nesilaikymo ir už tai skirtos sankcijos
Apžvelgiamoje byloje išplėstinė teisėjų kolegija vertino, ar Konkurencijos taryba
2014 m. birželio 10 d. nutarime pagrįstai pripažino, kad OAO „Gazprom“, atsisakydama derėtis su AB
„Lietuvos energijos gamyba“ dėl gamtinių dujų mainų sutarties 2013–2015 m. sudarymo, užkirto kelią AB
„Lietuvos energijos gamyba“ savo poreikiams sudaryti gamtinių dujų pirkimo sutartį su dujų tiekimo įmone
ir taip pažeidė 2004 m. kovo 18 d. Konkurencijos tarybos nutarimo Nr. 1S-38 „Dėl leidimo OAO „Gazprom“
vykdyti koncentraciją įsigyjant 34 % AB „Lietuvos dujos“ akcijų paketą ir įgyjant kartu su VĮ Valstybės turto
fondas, „Ruhrgas Energie Beteiligungs AG“ ir „E.ON Energie AG“ bendrą AB „Lietuvos dujos“ kontrolę“
nuostatas. Už šį pažeidimą pareiškėjui buvo skirta 35 651 268,54 Eur bauda.
2004 metais Konkurencijos taryba leido pareiškėjui įsigyti AB „Lietuvos dujos“ akcijų su sąlyga, kad
jis nesudarys kliūčių Lietuvos pirkėjams įsigyti gamtinių dujų iš kitų tiekėjų. Tokia sąlyga buvo numatyta
atsižvelgus į tai, kad AB „Lietuvos dujos“ užėmė dominuojančią padėtį atitinkamose gamtinių dujų
perdavimo ir paskirstymo rinkose, jos dujų tinklai nebuvo sujungti su ES gamtinių dujų tinklais bei gamtinių
dujų tiekimo sistema, o pareiškėjas buvo vienintelis galimas dujų tiekėjas į Lietuvą ir kito alternatyvaus
tiekėjo nebuvo. Tuo metu galimybės eksportuoti dujas iš Rusijos taip pat priklausė nuo OAO „Gazprom“
kontroliuojamų magistralinių dujotiekių pralaidumo, techninių galimybių ir kitų sąlygų.
Konkurencijos taryba, atlikusi tyrimą, nustatė, kad AB „Lietuvos energijos gamyba“ siekė įgyvendinti
gamtinių dujų mainų sandorį, kuris įmonei leistų Vakarų Europoje pigiau įsigyti gamtinių dujų. Tyrimo metu
Konkurencijos taryba nustatė, kad pareiškėjo OAO „Gazprom“ atsisakymas derėtis su AB „Lietuvos energijos
gamyba“ dėl gamtinių dujų mainų sutarties 2013–2015 metais sukliudė bendrovei įsigyti gamtinių dujų iš
kito tiekėjo – taip buvo pažeista koncentracijos vykdymo sąlyga. Tokie pareiškėjo veiksmai sudarė kliūtis AB
„Lietuvos energijos gamyba“ sudaryti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį su alternatyviu gamtinių
dujų tiekėju.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija tokiam Konkurencijos tarybos vertinimui pritarė. Išplėstinė teisėjų
kolegija pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai sprendė, kad pareiškėjas pagal
nustatytą koncentracijos vykdymo sąlygą ne tik turėjo susilaikyti nuo veiksmų, tačiau privalėjo imtis visų
priemonių, reikalingų koncentracijos vykdymo sąlygoje nustatytiems įpareigojimams įvykdyti. Toks
aiškinimas nėra laikytinas plečiamu ir yra suderintas su koncentracijos vykdymo sąlygos nustatymo
aplinkybėmis ir tikslais – užtikrinti galimybę Lietuvos gamtinių dujų vartotojams savo poreikiams įsigyti
gamtinių dujų iš kitų tiekėjų.
Apžvelgiamoje byloje, be kita ko, konstatuota, kad koncentracijos vykdymo sąlyga, kurią pažeidė
pareiškėjas, siekta, kad pareiškėjas nepasinaudotų savo padėtimi ir neribotų Lietuvos gamtinių dujų
vartotojų galimybės savo poreikiams įsigyti gamtinių dujų iš kitų tiekėjų. Koncentracijos vykdymo sąlyga
pareiškėjui buvo suformuluota ne vien kaip AB „Lietuvos dujos“ akcininkui, bet ir kaip ūkio subjektui, kuris
yra vienintelis dujų tiekėjas, kontroliuojantis magistralinius dujotiekius, t. y. atsižvelgus į tai, kad galimybė į
Lietuvą tiekti dujas galima tik per pareiškėjo kontroliuojamus magistralinius dujotiekius. Pareiškėjo, kaip
akcininko, įpareigojimai buvo nustatyti akcijų pirkimo–pardavimo sutartyje, o būtent – pareiškėjas buvo
įpareigojamas balsuoti už AB „Lietuvos dujos“ tinklų sujungimą su Europos Sąjungos dujų tinklais bei dujų
tiekimo sistema, jei tam atsirastų ekonominės sąlygos. Taigi nebuvo galima sutikti su pareiškėjo argumentu,
kad pareiškėjui neįgijus vienvaldės AB „Lietuvos dujos“ kontrolės, koncentracijos vykdymo sąlyga galėjo būti
susijusi tik su pareiškėjo įgytomis balsavimo teisėmis.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nelaikė svarbia pareiškėjo akcentuotos aplinkybės, susijusios su
vertinimu, ar pareiškėjas pažeidė Konkurencijos tarybos nustatytą sąlygą ar įpareigojimą, kadangi, LVAT
išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Konkurencijos įstatymas nenustato skirtingų teisinių pasekmių
atsižvelgiant į tai, kas – Konkurencijos tarybos nustatyta sąlyga ar įpareigojimas – buvo pažeistas.
Byloje taip pat atmestas pareiškėjo argumentas, kad atsakovas iškreiptai aiškina koncentracijos
vykdymo sąlygą, nes joje nėra paminėti sudėtingi dujų mainų sandoriai. Šiuo aspektu pažymėta, kad nors
mainai ir pirkimas–pardavimas nėra tapatūs sandoriai, sprendžiant, ar šių sandorių skirtumai turi lemiamos
reikšmės, būtina atsižvelgti į koncentracijos vykdymo sąlyga siektą tikslą. Nustatydama tokią sąlygą, kaip
minėta, Konkurencijos taryba siekė atsverti pareiškėjo ir kitų dominuojančią padėtį užimančių
koncentracijos dalyvių galimybę daryti lemiamą įtaką gamtinių dujų vartotojams Lietuvoje, t. y. užkirsti kelią
dominuojančios padėties stiprėjimui; užtikrinti, kad dėl koncentracijos, atsižvelgiant į pareiškėjo ir kitų joje
dalyvavusių ūkio subjektų dominuojančią padėtį, nebūtų ribojama konkurencija Lietuvos gamtinių dujų
6 / 24

Teismų praktikos departamentas

2016 12 01–2016 12 31

rinkoje, t. y. būtų užtikrintos Lietuvos gamtinių dujų vartotojų galimybės sudaryti gamtinių dujų pirkimo
sutartis su bet kuria dujų gavybos ar tiekimo įmone.
Vertinant koncentracijos vykdymo sąlygos pažeidimą, pažymėta, kad pareiškėjas, nė neparodęs
intereso išsiaiškinti pasiūlymo aplinkybių ir sąlygų, pateikė aiškiai suformuluotą poziciją, jog tiekti gamtinių
dujų AB „Lietuvos energijos gamyba“ negali, todėl tiek Konkurencijos taryba, tiek pirmosios instancijos
teismas pagrįstai nenagrinėjo pareiškėjo argumentų dėl tariamai buvusių techninio pobūdžio kliūčių
prekybai gamtinėmis dujomis Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje, taip pat dėl itin sudėtingų techninių
gamtinių dujų gavybos ir transportavimo procesų. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai
sprendė, kad pareiškėjas, net nesiaiškindamas gamtinių dujų mainų sutarties aplinkybių ir sąlygų, atsisakė
derėtis dėl gamtinių dujų mainų sandorio. Šis pareiškėjo atsisakymas lėmė aplinkybes, kad AB „Lietuvos
energijos gamyba“ galėjo pirkti tik pareiškėjo tiekiamas dujas.
Byloje taip pat keltas klausimas dėl to, ar Konkurencijos taryba turėjo jurisdikciją atlikti tyrimą dėl
pareiškėjo veiksmų. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija šiuo aspektu išaiškino, kad pareiškėjas galėtų būti
tapatinamas su valstybe ir remtis imunitetu Jungtinių Tautų Organizacijos jurisdikcinių imunitetų
konvencijos prasme, jei būtų konstatuota, jog veiksmai ar neveikimas, dėl kurių pareiškėjas laikomas
pažeidusiu nutarimą, buvo vykdomi kokia nors forma pateiktu Rusijos Federacijos valdžios institucijų
nurodymu, t. y. kad taip pareiškėjas vykdė „valstybės suverenios valdžios vykdymo veiksmus“, tačiau
nagrinėtu atveju pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie atskleistų, jog pareiškėjo veiksmai ar neveikimas, dėl
kurių jis pripažintas pažeidusiu koncentracijos vykdymo sąlygą, buvo vykdomi kokia nors forma pateiktu
Rusijos Federacijos valdžios institucijų nurodymu. Konkurencijos įstatymo nuostatos būtent Konkurencijos
tarybai suteikia išimtinius įgaliojimus kontroliuoti įmonių koncentracijas Lietuvos Respublikos lygiu. Taigi
Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis laikytina teisiniu pagrindu taikyti įstatymą ir užsienio valstybėse
registruotų ūkio subjektų veiklai, neatsižvelgiant į tai, kur jie veikė, jeigu dėl šios veiklos ribojama
konkurencija Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje.
Konkurencijos įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 dalys nurodo, kad, baigus tyrimą, pareiškėjui, pažeidimu
įtariamam subjektui (toliau – procedūros dalyviai), Konkurencijos tarybos sprendimu ir kitiems
suinteresuotiems ūkio subjektams ar viešojo administravimo subjektams (toliau – kiti suinteresuoti
asmenys) raštu pateikiamos tyrimo išvados ir pasiūloma per Konkurencijos tarybos nustatytą protingą
terminą raštu pateikti savo paaiškinimus dėl jų, taip pat procedūros dalyviams sudaroma galimybė
susipažinti su tyrimo bylos medžiaga. Šiuo aspektu pabrėžta, kad įstatymo norma nenustato konkretaus
įteikimo būdo, kuriuo raštu turi būti pateikiamos tyrimo išvados, pasiūloma pateikti paaiškinimus dėl jų ir
informuojama apie galimybę susipažinti su bylos medžiaga. Atsižvelgiant į tai, kad dokumentai dėl tyrimo
baigimo, paaiškinimų dėl tyrimo išvadų pateikimo ir Konkurencijos tarybos posėdžio pareiškėjui buvo
siunčiami vienu kartu, išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad nagrinėtomis aplinkybėmis Konkurencijos
įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti skaitomos ir aiškinamos kartu su to paties straipsnio 3 dalimi,
pagal kurią apie Konkurencijos tarybos posėdžio vietą ir laiką procedūros dalyviams ir kitiems
suinteresuotiems asmenims turi būti iš anksto pranešta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka. Pagal Civilinio proceso kodeksą, jeigu asmuo, kuriam turi būti įteiktas procesinis
dokumentas, nėra Lietuvos Respublikos pilietis, teismas kreipiasi į užsienio valstybės teismą ar kitą
valstybės instituciją dėl teisinės pagalbos suteikimo (803 str. 3 d.). Nagrinėdami bylas Lietuvos Respublikos
teismai su užsienio valstybių teismais dėl teisinės pagalbos susižino per Lietuvos Respublikos teisingumo
ministeriją, išskyrus tarptautinių sutarčių ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus atvejus, kai susižinoma
tiesiogiai (801 str. 1 d.). Nagrinėtu atveju aktuali buvo 1992 metų Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos
sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, todėl
procesiniai dokumentai dėl tyrimo baigimo, paaiškinimų dėl tyrimo išvadų pateikimo ir Konkurencijos
tarybos posėdžio pareiškėjui turėjo būti pateikti šioje sutartyje nustatyta tvarka per susitariančiųjų šalių
teisingumo įstaigas, tačiau iš tiesų jie buvo išsiųsti tiesiogiai pareiškėjui, dėl ko pripažinta, kad atsakovas
pareiškėjui minėtus dokumentus pateikė nesilaikydamas Konkurencijos įstatymo 29 straipsnio 3 dalies
reikalavimų. Kita vertus, Konkurencijos taryba tinkamai ir veiksmingai užtikrino pareiškėjo teisę į teisminę
gynybą nacionalinės teisės ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos atžvilgiu.
Išplėstinė teisėjų kolegija pareiškėjo apeliacinio skundo argumentus, susijusius su baudos
neskyrimu ar simbolinės baudos skyrimu, laikė nepagrįstais. Priimtoje nutartyje, be kita ko, pažymima, jog
pareiškėjui buvo aiški ir suprantama koncentracijos vykdymo sąlyga. Šiame kontekste aktualu buvo ir tai,
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kad pareiškėjas niekada nesikreipė į atsakovą su prašymu išaiškinti nustatytą koncentracijos vykdymo
sąlygą, jeigu jam būtų kilę neaiškumų.
Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi administracinės bylos medžiagą, sprendė, jog Konkurencijos
taryba, skirdama pareiškėjui baudą, atsižvelgė į padaryto pažeidimo pobūdį, pavojingumą, pažeidimo
trukmę. Byloje išplėstinė teisėjų kolegija taip pat konstatavo, jog Konkurencijos taryba galėjo 100 procentų
padidinti baudos bazinį dydį pareiškėjui, atsižvelgusi į tai, kad, to nepadarius, bauda netektų savo
atgrasomojo pobūdžio dėl ypač didelės pareiškėjo apyvartos. Įvertinus administracinės bylos medžiagą,
pareiškėjo pateiktą apeliacinį skundą, nebuvo nustatyta kitų pagrindų sumažinti ar keisti Konkurencijos
tarybos skirtą baudą.
Vadovaudamasi paminėtais motyvais, išplėstinė teisėjų kolegija pareiškėjo OAO „Gazprom“
apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti paskirtą 35 651 268,54 Eur baudą.
2016 m. gruodžio 22 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2330-520/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03290-2014-4
Procesinio sprendimo kategorijos: 7.3; 7.4; 7.5.3.4; 37.1; 39.2
Prieiga internete
8. Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas ir išieškojimas
8.2. Kiti su mokesčių sumokėjimu, grąžinimu ir išieškojimu susiję klausimai
Dėl prielaidų mokesčių administratoriui įskaityti mokesčio mokėtojo turimą mokesčio permoką, atsiradusią
po bankroto bylos iškėlimo, šio turimai mokestinei nepriemokai padengti
Pareiškėjas (bankrutuojanti individuali įmonė) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti mokesčių
administratoriaus sprendimą, kuriuo po bankroto bylos iškėlimo susidariusi pridėtinės vertės mokesčio
(toliau – PVM) permoka buvo įskaityta turėtoms mokestinėms nepriemokoms padengti.
Priimant šį administracinį aktą, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7
dalies 3 punkte buvo nustatyta, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti
visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir
kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus
priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose
nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas.
Sistemiškai įvertinęs šią bei ginčo teisiniams santykiams aktualias Lietuvos Respublikos mokesčių
administravimo įstatymo nuostatas, LVAT sprendė, kad tam, jog būtų atliekamas mokesčių permokos ir
nepriemokos įskaitymas, turi egzistuoti pirminė sąlyga – priešpriešiniai vienarūšiai mokesčių mokėtojo ir
mokesčių administratoriaus reikalavimai, pasireiškiantys mokesčių permokos ir mokestinės nepriemokos
buvimu. Be to, tam, kad įskaitymas pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą būtų
teisėtas, turi būti įgyvendintos dvi sąlygos: įskaitymas turi būti galimas pagal Įmonių bankroto įstatymo
nuostatas ir įskaitymas turi būti galimas pagal atitinkamas mokesčių įstatymų nuostatas. Vien tai, jog
įskaitymas atitinka mokestines normas, savaime nereiškia, kad įskaitymas galimas ir pagal Įmonių bankroto
įstatymą. Dėl pastarojo įstatymo reikalavimų LVAT nurodė, jog pagal Įmonių bankroto įstatymo 10
straipsnio 7 dalies 3 punktą nedraudžiamas tik tokių priešpriešinių vienarūšių reikalavimų (permokėta
mokesčių suma ir mokestinė nepriemoka), kurie atsirado iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitymas.
Apžvelgiamoje byloje taip pat nustatyta, kad ginčytame mokesčių administratoriaus sprendime
nebuvo nurodyta, kaip apskaičiuota tariama mokestinė nepriemoka, kuriai įskaityti buvo panaudota minėta
permoka, kas sudarė savarankišką pagrindą naikinti šį sprendimą, kaip nemotyvuotą. Galutinės instancijos
teismas taip pat pripažino, jog nagrinėtu atveju negali priteisti pareiškėjo prašytos PVM permokos,
akcentavęs, kad mokestinės prievolės, atsiradusios po bankroto bylos iškėlimo, turi būti vykdomos įstatymų
nustatyta tvarka ir terminais, o šiuo aspektu ginčytame mokesčių administratoriaus sprendime nieko
nebuvo pasisakyta. Atitinkamai LVAT pažymėjo, kad teismas, priimdamas pareiškėjo pageidaujamą
sprendimą šioje ginčo stadijoje, faktiškai imtųsi vykdyti mokesčių administravimą, t. y. vykdyti vykdomosios
valdžios funkcijas, kas nėra leidžiama pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, įtvirtinančią valdžių
padalijimo principą.
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LVAT panaikino ginčytus pirmosios instancijos teismo ir mokesčių administratoriaus sprendimus bei
įpareigojo atsakovą pareiškėjo prašymą dėl permokos grąžinimo išnagrinėti iš naujo.
2016 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-3457-575/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03014-2015-9
Procesinio sprendimo kategorijos: 9.6; 74
Prieiga internete
15. Civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
15.2. Civilinės atsakomybės sąlygos:
15.2.3. žala
Dėl suimtojo izoliavimo nuo visų kitų suimtųjų ar nuteistųjų teisėtumo
Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo prašymo priteisti neturtinės žalos, kurią pareiškėjas
kildino iš neteisėto izoliavimo ir netinkamų jo kalinimo sąlygų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (toliau
– Lukiškių TI-K), atlyginimą.
Pirmosios instancijos teismas skundą tenkino iš dalies, priteisė pareiškėjui iš Lietuvos valstybės,
atstovaujamos Lukiškių TI-K, 10 000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Pirmosios instancijos teismas konstatavo,
kad Lukiškių TI-K administracija tris paras laikė pareiškėją kameroje, kurioje nepakako minimalaus
gyvenamojo ploto, 2011 m. gruodžio 12 d. – 2014 m. lapkričio 3 d. laikotarpiu neužtikrino, kad kamerose,
kuriose buvo laikomas pareiškėjas, būtų laikomasi HN 76:2010 reikalavimų, o nuo 2011 m. lapkričio 23 d. iki
2014 m. lapkričio mėnesio pareiškėją laikė kameroje vieną, izoliuotą nuo visų kitų suimtųjų ar nuteistųjų.
Apeliacinius skundus dėl šio sprendimo padavė tiek pareiškėjas, kuris nesutiko su priteistu žalos
atlyginimo dydžiu, tiek Lukiškių TI-K bei Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos.
Nuteistųjų izoliacijos atvejus reglamentuoja Bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 70 straipsnis
bei Suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – SVĮ) 10 straipsnis. Šiose teisės normose nurodyti nuteistųjų ir
suimtųjų izoliavimo ir laikymo atskirai tikslai ir kriterijai, kurių esmė yra ta, kad nuteistieji ir suimtieji
izoliuojami vieni nuo kitų pagal jų lyties, amžiaus, kriminalinės patirties, sveikatos ir panašius požymius,
tačiau panašius kriterijus atitinkantys asmenys gali, o atsižvelgiant į jų resocializaciją bei natūralius žmogaus
poreikius bendrauti – ir turi būti laikomi ne po vieną. BVK 70 straipsnio 6 dalis numato tik vieną atvejį, kai
nuteistasis gali būti laikomas kamerų tipo patalpoje vienas – jo paties prašymu. Be to, SVĮ 10 straipsnio 2
dalis numato, kad tik prokuroro ar teismo rašytiniu nurodymu įtariamieji, kaltinamieji ar proceso dalyviai
toje pačioje byloje laikomi atskirai.
Lukiškių TI-K pareigūnai pareiškėjui 2011 m. gruodžio 9 d. atsakyme nurodė, kad jo izoliavimo
pagrindas buvo SVĮ 10 straipsnio 1 dalies 9 punktas – asmenys, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų
apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo nuostatos, – laikomi atskirai nuo kitų suimtųjų ir nuteistųjų.
Tačiau pažymėta, jog minėtas teisės aktas taikytinas tais atvejais, kai turima duomenų, kad tokiems
asmenims, jų sveikatai ar turtui gresia pavojus. Tokių duomenų šioje byloje nėra, priešingai, iš bylos
medžiagos nustatyta, kad pareiškėjo izoliavimo tikslu buvo ne jo apsauga nuo nusikalstamo poveikio, o
trukdymas jam bendrauti su kitais nuteistaisiais ir ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje sėkmės
užtikrinimas. Tokių pagrindų suimtojo ar nuteistojo izoliacijai nuo visų kitų kalinčių asmenų teisės aktai
nenumato, todėl daryta išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad laikydami
pareiškėją kameroje vieną policijos pareigūnų prašymo pagrindu Lukiškių TI-K pareigūnai elgėsi neteisėtai.
Teisėjų kolegija taip pat nurodė, jog nuspręsti, kokiomis sąlygomis ir su kuo bus laikomas nuteistas ar
suimtasis, yra išimtinė įkalinimo įstaigos administracijos kompetencija, todėl pirmosios instancijos teismas
pagrįstai būtent šios įstaigos pareigūnų veiksmus laikė tiesiogiai sukėlusiais neigiamas teisines pasekmes
pareiškėjui.
Teisėjų kolegija pripažino, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino byloje surinktus
įrodymus ir teisingai konstatavo neturtinės žalos padarymo faktą. Visiškas izoliavimas nuo visų kitų kalinčių
asmenų be teisėto pagrindo pareiškėjui neabejotinai sukėlė papildomus dvasinius išgyvenimus, psichologinį
diskomfortą, emocinę depresiją, atėmė galimybę bendrauti su kitais asmenimis. Šie neigiami dalykai
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pripažinti padariusiais ne mažesnę neturtinę žalą nei kitų nuteistųjų laikymas perpildytose ar higienos
reikalavimų neatitinkančiose patalpose. Be to, pareiškėjo kalinimo sąlygos neatitiko ir higienos normų
reikalavimų, kas jam sukėlė ir fizinius nepatogumus. Tokie nepatogumai aiškiai viršijo įprastai laisvės
atėmimo bausmei ar suėmimui tenkančių nepatogumų lygį. Daryta išvada, kad pareiškėjui padarytos
neturtinės žalos atlyginimui pirmosios instancijos teismo priteista 10 000 Eur suma yra pakankama dėl
nustatyto pažeidimo pareiškėjo patirtoms neigiamoms pasekmėms ir nėra aiškiai neadekvati patirtai žalai.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.
2016 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1734-552/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-05346-2014-8
Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2
Prieiga internete
16. Valstybės tarnyba
16.5. Valstybės tarnautojų socialinės ir kitos garantijos
Dėl priemokų už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą perkėlus į kitas pareigas
Klaipėdos AVPK viršininko 2014 m. sausio 20 d. įsakymu pareiškėjams nuo 2014 m. sausio 2 d. iki
2014 m. birželio 30 d. buvo paskirtos priemokos dėl įprastą darbo krūvį viršijančios veiklos. To paties
viršininko 2014 m. balandžio 1 d. įsakymais pareiškėjai iš vyresniųjų patrulių (C lygio 4 kategorijos)
pareigybių toje pačioje institucijoje (darbo vietoje) buvo perkelti į vyriausiųjų patrulių (C lygio 5 kategorijos)
pareigybes. Nuo perkėlimo į naujas pareigybes momento pareiškėjams buvo nutrauktas priemokų
mokėjimas. Įsakymo, kuriuo būtų konstatavęs priemokų pareiškėjams skyrimo pagrindo išnykimą, Klaipėdos
AVPK viršininkas nepriėmė, o priemokos nebemokėjimą iš esmės siejo su jų perkėlimu į aukštesnes
pareigybes.
Iš bylos buvo matyti, kad ši priemoka buvo mokama ne tik pareiškėjams, kurie užėmė vyresniųjų
patrulių (C lygio 4 kategorijos) pareigybes, bet ir asmenims, kurie užėmė vyriausiųjų patrulių (C lygio
5 kategorijos) pareigybes, į kurias nuo 2014 m. balandžio 1 d. perkelti ir pareiškėjai. Pareiškėjų teigimu,
asmenims, kurie iki 2014 m. balandžio 1 d. užėmė vyriausiųjų patrulių (C lygio 5 kategorijos) pareigybes, šios
priemokos buvo mokamos ir po 2014 m. balandžio 1 d., kai jie, pareiškėjai, pradėjo dirbti tokiose pat
pareigybėse.
LVAT teisėjų kolegija nurodė, kad sąlygos mokėti arba nemokėti priemoką atsiranda tuomet, kai
egzistuoja arba neegzistuoja juridinę reikšmę turinti aplinkybė – įprastą darbo krūvį viršijanti veikla. Faktiniu
pagrindu pradėti pareiškėjams mokėti priemoką buvo darbo krūvio 26 procentais padidėjimas dėl 37
darbuotojų trūkumo Klaipėdos AVPK patrulių rinktinėje. Norint nustatyti, ar nuo 2014 m. balandžio 1 d.,
perkėlus pareiškėjus toje pačioje institucijoje į aukštesnes pareigas, išnyko darbo sąlygos, atitinkančios
įprastą darbo krūvį viršijančios veiklos kriterijus, reikia ištirti bei nustatyti, ar Klaipėdos AVPK patrulių
rinktinėje bei jos padalinyje, 1-osios kuopos 1-ajame būryje, buvo pilnai ar iš dalies panaikintas darbuotojų
trūkumas, ar sumažėjo iki tol buvęs darbo krūvis dėl kitų priežasčių ir pan. Paprastai šios aplinkybės gali būti
nustatytos, ištyrus atitinkamus atsakovo institucijos veiklą reglamentuojančius vidaus administravimo
dokumentus, pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos, darbuotojų skaičių nustatančius dokumentus, bei
palyginus šiuos duomenis su pareiškėjų ir kitų darbuotojų, dirbusių tose pačiose pareigybėse ir toje pačioje
darbo vietoje, duomenimis. Šias aplinkybes, remiantis šalių rungtyniškumo principu, turi įrodinėti abi šalys
(ABTĮ 57 str. 4 d.). Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas apsiribojo konstatavimu fakto, jog pareiškėjai
pradėjo eiti naujas pareigas, ir jie, šio teismo vertinimu, neįrodė, kad nuo šio momento egzistavo situacija,
atitinkanti įprastą darbo krūvį viršijančios veiklos kriterijus. Tokia teismo išvada iš esmės yra grindžiama
prielaida, kad, pareiškėjams pradėjus eiti naujas pareigas, galimai pasikeitė jų darbo sąlygos ir jie galimai
nebedirbo įprastą darbo krūvį viršijančios veiklos rėžimu. Tačiau, kaip minėta, šiuo atveju turi būti nustatyta
aplinkybė – išnyko ar ne situacija atsakovo institucijoje, atitinkanti įprastą darbo krūvį viršijančios veiklos
kriterijus, pareiškėjams pradėjus eiti naujas pareigas.
Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo sprendimas nelaikytas pagrįstu. Byla perduota jam
nagrinėti iš naujo.
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2016 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1737-438/2016
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00142-2015-0
Procesinio sprendimo kategorija 16.5
Prieiga internete
18. Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo
18.1. Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų rinkimai
Dėl reorganizuotos politinės partijos teisės į valstybės biudžeto asignavimus
Šioje byloje buvo ginčijamas Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) 2015 m. balandžio 10 d.
sprendimas Nr. Sp-187 „Dėl 2015 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų
veiklai finansuoti dydžio nustatymo“.
Pareiškėjas Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) prašė teismo įpareigoti VRK perskaičiuoti ir tinkamai
paskirstyti valstybės biudžeto asignavimus politinėms partijoms. Pareiškėjo teigimu, VRK neteisėtai
neįvertino rinkėjų balsų, kuriuos politinės partijos gavo 2015 metų savivaldybių tarybų rinkimuose už
iškeltus kandidatus į merus, neatsižvelgė į politinės partijos „Sąjunga Taip“ gautus balsus, nors minima
partija yra prijungta prie Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų), reorganizuojant Liberalų ir centro sąjungą ir
politinę partiją „Sąjunga Taip“, todėl neteisingai paskirstė valstybės biudžeto asignavimus pareiškėjui.
LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 21 straipsnio
2 dalyje nustatyta esminė sąlyga, jog valstybės biudžeto asignavimai politinės partijos veiklai finansuoti
paskirstomi toms šio straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus atitinkančioms politinėms partijoms, kurios yra
gavusios ne mažiau kaip 3 procentus visų rinkėjų balsų, paduotų už politinių partijų kandidatus tuose Seimo,
savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą, pagal kurių rezultatus paskirstomi šie
valstybės biudžeto asignavimai. Bylos medžiaga nustatyta, kad politinė partija „Sąjunga Taip” negavo
įstatyme nustatytų 3 procentų rinkėjų balsų, šios aplinkybės neginčijo ir pareiškėjas, todėl valstybės
asignavimai šiai partijai nepriklausė. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai sprendė, kad teisės į
asignavimus ši politinė partija neturėjo, todėl, susijungusi su kita politine partija, kuri tokią teisę turėjo, ir
reorganizuojant tokiu būdu įsisteigus naujai politinei partijai, ji perėmė tiek pozityvią teisę į asignavimus,
skirtus Liberalų ir centro sąjungai, tiek ir neigiamas pasekmes – tai, kad politinė partija „Sąjunga Taip“
dalyvavo rinkimuose ir reikiamo reikšmingo, pagrįstai nustatyto, rinkėjų pasitikėjimo negavo. Todėl ir
Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalis VRK buvo pritaikyta teisingai – naujai tokiu būdu įsteigtai partijai
neperėjo ir negalėjo pereiti neturima politinės partijos „Sąjunga Taip“ teisė į asignavimus. Atitinkamai
pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai šiuo klausimu pripažinti nepagrįstais.
Taip pat galutinės instancijos teismas nesutiko su pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodytais
argumentais dėl 2015 metų savivaldybių tarybų rinkimuose gautų balsų už iškeltus kandidatus į merus
įskaičiavimo. Politinių partijų įstatymas nenumato galimybės skaičiuoti rinkėjų balsus pagal savivaldybių
tarybų rinkimų rezultatus vienmandatėje rinkimų apygardoje, o meras pagal Savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymo 1 straipsnio 4 dalį yra renkamas vienmandatėje rinkimų apygardoje. VRK šiuo atveju nėra suteikta
teisė Politinių partijų įstatymo nuostatas aiškinti plečiamai, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad VRK
nepagrįstai neįskaičiavo savivaldybių tarybų rinkimų vienmandatėje rinkimų apygardoje rezultatų,
paskirstant asignavimus politinių partijų veiklai finansuoti.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo reikalavimai pripažinti nepagrįstais.
2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-3019-502/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02643-2015-6
Procesinio sprendimo kategorija 18.1
Prieiga internete
19. Bylos dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų
Dėl įstaigos vadovo sprendimų, susijusių su kitų pareigų užėmimu toje pačioje įstaigoje
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Byloje ginčytu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – Komisija) sprendimu nuspręsta,
kad pareiškėjas, VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos direktorius, nesikreipęs į steigėją – Kauno miesto
savivaldybę, kad būtų išspręsta interesų konflikto grėsmė, susijusi su papildomu darbu savo paties
vadovaujamoje sveikatos priežiūros įstaigoje, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 2 dalies nuostatas.
Byloje nustatyta, kad pareiškėjas, būdamas VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos direktoriumi, nuo
2012 m. kovo 2 d. pradėjo dirbti pagal darbo sutartį šios poliklinikos Informacijos ir sutarčių skyriuje
(0,25 etato), o nuo 2013 m. liepos 1 d. – Statistikos ir informacinių technologijų poskyryje (0,5 etato). Dėl
šių darbo sutarčių sudarymo į steigėją, Kauno miesto savivaldybę, nesikreipė. Šias darbo sutartis su
pareiškėju sudarė poliklinikos direktoriaus pavaduotoja medicinai.
LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, kai įstaigos vadovas be užimamų pareigų siekia užimti ir kitas
pareigas jo paties vadovaujamoje įstaigoje, tai sudaro prielaidas atsirasti interesų konfliktui, nes jis,
būdamas įstaigos vadovu, turi galimybę pačiomis įvairiausiomis formomis daryti įtaką atitinkamų
sprendimų, kurie gali būti susiję su šių pareigų (siekiamų papildomai užimti) statusu, priėmimui. Pavyzdžiui,
darbo užmokesčio, darbo laiko rėžimo, darbo drausmės nustatymu ir pan.
Priimti sprendimus, kurie susiję su aptariamų pareigų statusu, pareiškėjas pavedė jam pavaldžiam
darbuotojui – direktoriaus pavaduotojai medicinai. Tačiau tokiu atveju interesų konflikto kilimo galimybė
išlieka, todėl pareiškėjas, prieš sudarydamas darbo sutartis dėl papildomo darbo jo vadovaujamojoje
įstaigoje, apie tokį ketinimą turėjo informuoti VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos steigėją, Kauno miesto
savivaldybę, ir, tik gavęs iš pastarosios išankstines rekomendacijas šiuo klausimu, galėjo priimti atitinkamus
sprendimus dėl papildomo darbo jo paties vadovaujamoje įstaigoje.
Komisijos sprendimas paliktas galioti.
2016 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1688-438/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02238-2014-5
Procesinio sprendimo kategorija 16.7
Prieiga internete
21. Bylos dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir
sprendimų viešojo ar vidaus administravimo srityje
Dėl laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims taikomo draudimo perleisti savo turtą kitiems
suimtiesiems ar nuteistiesiems
Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas prašė panaikinti Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN)
direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. nutarimą dėl nuteistojo nubaudimo, Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) 2015 m. liepos 10 d.
sprendimą ir priteisti 5 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą dėl nepagrįsto nubaudimo.
Vilniaus PN direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. nutarimu pareiškėjui buvo skirtas papeikimas už tai,
kad jis pažeidė Bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 110 straipsnio 2 dalies 4 punkto reikalavimus, nes
buvo nustatyta, jog 2015 m. gegužės 9 d. apie 10 val. 50 min. jį kirpo nuteistasis A. S. kirpimo mašinėle,
priklausančia pareiškėjui. Kalėjimų departamentas 2015 m. liepos 10 d. sprendimu netenkino pareiškėjo
skundo ir pripažino, kad pareiškėjui nuobauda buvo paskirta teisėtai bei pagrįstai.
Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, nustatęs, jog pareiškėjas padarė bausmės
atlikimo režimo reikalavimų (BVK 110 str. 2 d. 4 p.) pažeidimą, nes perleido kirpimo mašinėlę nuteistajam
A. S.
BVK 110 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmę atliekantiems
nuteistiesiems draudžiama bet kokiu būdu įgyti ar perleisti tiek savo, kitų suimtųjų ar nuteistųjų, tiek ir
valstybės turtą kitiems suimtiesiems, nuteistiesiems ar pataisos įstaigų administracijai; taip pat teikti
mokamas ar kitaip atlyginamas paslaugas tiek kitiems suimtiesiems ar nuteistiesiems, tiek pataisos įstaigų
administracijai. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad BVK 110 straipsnio 2 dalies 4 punkte vartojama
sąvoka „turto perleidimas“ reiškia atlygintiną ar neatlygintiną jo perdavimą kito asmens naudai (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146224/2013).
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Teisėjų kolegija konstatavo, kad nustatyta pareiškėjo veika nepatenka į BVK 110 straipsnio 2 dalies
4 punkte numatytų draudimų ribas. Pagal nustatytas faktines aplinkybes nėra įrodymų, patvirtinančių, kad
pareiškėjas perleido savo turtą kitam asmeniui. Tai, kad kitas nuteistasis kirpo pareiškėją jam priklausančia
kirpimo mašinėle, nėra turto perleidimas BVK 110 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme.
Kadangi pareiškėjo veikoje, už kurią jam buvo paskirta nuobauda, nebuvo teisės pažeidimo,
numatyto BVK 110 straipsnio 2 dalies 4 punkte, sudėties, todėl Vilniaus PN direktoriaus
2015 m. gegužės 12 d. nutarimas ir Kalėjimų departamento 2015 m. liepos 10 d. sprendimas naikintini, nes
yra neteisėti iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (ABTĮ
(2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo Nr. VIII-1927 redakcija) 89 str. 1 d. 1 p.).
Pasisakydama dėl neturtinės žalos atlyginimo, teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors pareiškėjas
jautėsi nepagrįstai nubaustas, tačiau byloje nenustatyta, jog jis būtų realiai patyręs kokius nors konkrečius
papildomus nepatogumus dėl neteisėtai paskirto papeikimo. Taip pat pabrėžta, kad papeikimas yra
lengviausio pobūdžio nuobauda iš numatytų galimų BVK 60 straipsnio 2 dalyje. Todėl, teisėjų kolegijos
vertinimu, nagrinėtu atveju pakankama satisfakcija patirtai pareiškėjo neturtinei žalai kompensuoti yra
Vilniaus PN direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. nutarimo, kuriuo pareiškėjui paskirtas papeikimas,
pripažinimas neteisėtu ir nepagrįstu bei jo panaikinimas. Todėl nenustatyta pagrindo tenkinti pareiškėjo
reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo ir priteisti jam kokią nors pinigų sumą neturtinei žalai atlyginti.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistas – tenkintas pareiškėjo reikalavimas panaikinti
Vilniaus PN direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. nutarimą ir Kalėjimų departamento 2015 m. liepos 10 d.
sprendimą. Kita pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis palikta nepakeista.
2016 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2419-442/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03890-2015-1
Procesinio sprendimo kategorijos: 15.2.3.2; 21
Prieiga internete
25. Bylos dėl asmens duomenų teisinės apsaugos
Dėl duomenų, renkamų naudojantis tarnybiniame automobilyje įrengtu vietos nustatymo įrenginiu, bei šių
duomenų valdytojo pareigų
Byloje ginčas kilo dėl atsakovo įpareigojimo duomenų valdytojui – Kalvarijos globos ir užimtumo
centrui (toliau – pareiškėjas, Centras) – įgyvendinti pareigą, tvarkant asmens duomenis, užtikrinti duomenų
subjektų – jo darbuotojų – teises.
Pareiškėjas paaiškino, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – atsakovas, Inspekcija)
priėmė nurodymą, kuriuo pareiškėjui nurodė sustabdyti įrenginio pagalba renkamų asmens duomenų
tvarkymą, kol bus pašalinti skundo nagrinėjimo metu nustatyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) pažeidimai. Pareiškėjas nurodė, kad jam priklausė tarnybinis
automobilis, kurį darbuotojai naudojo tarnybos reikmėms. Pagal Centro vidaus taisykles tarnybinius
automobilius darbuotojai galėjo naudoti tik tarnybos reikmėms bei Centro funkcijoms vykdyti. Šios
nuostatos užtikrinimui Centras nusprendė minėtame tarnybiniame automobilyje įdiegti vietos nustatymo
įrenginį (GSM/GPS įrenginys), kuris nustatė transporto priemonės buvimo vietą, judėjimo kryptį bei greitį
(toliau – Įrenginys). Montavimo darbus atliko UAB „Kajetonas“. Pareiškėjas su UAB „Kajetonas“ sudarė
Mobiliojo objekto kontrolės paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „Kajetonas“ pardavė įrangą ir įsipareigojo
įrengti ir techniškai prižiūrėti bei teikti „eTransportas“ paslaugą, t. y. mobiliųjų objektų kontrolės paslaugą.
Įrenginiu gauti duomenys buvo apdorojami „Web Fleet“ transporto valdymo paslauga. Duomenis buvo
galima gauti prisijungus prie interneto tinklalapio, turint prisijungimo kodą. Techninę paslaugos dalį
prižiūrėjo UAB „AKTKC“, kuri užtikrino, kad duomenys iš Įrenginio būtų tinkamai įrašyti į serverius ir
vartotojas galėtų prisijungti prie paskyros.
Pareiškėjas teigė, kad Centro darbuotojai apie Įrenginio įmontavimą ir naudojimą tarnybiniame
automobilyje buvo informuoti žodžiu vykusiame visuotiniame darbuotojų susirinkime. Centro direktoriaus
įsakymu Centro darbuotojai taip pat buvo pasirašytinai informuoti, kad automobilyje „Mitsubishi
Outlander“ įrengtas Įrenginys, kuris nustatė transporto priemonės buvimo vietą, judėjimo kryptį, greitį bei
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statistinę laiko informaciją. Pareiškėjo vertinimu, atsakovas nepagrįstai sutapatino Įrenginiu gaunamus
duomenis apie automobilį su duomenimis apie asmenį.
Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir konstatavo, kad atsakovas
ginčijamu nurodymu pareiškėją nepagrįstai įpareigojo savo darbuotojus supažindinti su ADTAĮ 24 straipsnio
1 dalyje pateikta informacija, kadangi pareiškėjas darbuotojų duomenis rinko netiesiogiai.
Atsakovas nesutiko su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija ir apeliaciniame skunde nurodė,
kad pareiškėjas savo darbuotojų asmens duomenis rinko tiesiogiai, todėl jo atžvilgiu taikytinos ADTAĮ
24 straipsnio 1 dalies nuostatos. Pareiškėjas skunde ir atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nesutiko, kad
Įrenginiu gauti duomenys laikytini asmens duomenimis.
Teisėjų kolegija, vadovaudamasi ADTAĮ, 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo pateiktu asmens duomenų apibrėžimu, sutiko su atsakovo ir pirmosios instancijos teismo pozicija,
kad šie duomenys vis tik yra asmens duomenys. Aptariami duomenys (automobilio judėjimo trajektorija,
judėjimo pradžios ir pabaigos laikas, vidutinis ir didžiausias važiavimo greitis bei kt.) pripažinti asmens
duomenimis, nes jie netiesiogiai gali būti susieti su konkrečiu asmeniu – automobilį atitinkamu laikotarpiu
naudojusiu Centro darbuotoju. Pagal Centro vidaus taisykles asmenys, pasinaudoję tarnybiniu automobiliu,
užpildo kelionės lapus, parašu patvirtina lengvojo automobilio kelionės lape įrašytą maršrutą ir nuvažiuotus
kilometrus bei šiuos kelionės lapus pateikia pareiškėjui. Pagal šiuose kelionės lapuose užfiksuotą informaciją
aptariami duomenys (automobilio judėjimo trajektorija ir kt.) yra susiejami su konkrečiu automobilį
vairavusiu asmeniu, t. y. iš šių duomenų galima nustatyti identifikuoto darbuotojo važiuotą maršrutą,
sustojimus, važiavimo trukmę, greitį, asmens vairavimo įpročius ir pan. Taigi teisėjų kolegija konstatavo, kad
pareiškėjas tvarkė asmens duomenis, kaip jie apibrėžti ADTAĮ 2 straipsnio 1 dalyje.
Teisėjų kolegija, remdamasi ADTAĮ 24 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pažymėjo, kad nepriklausomai nuo
to, ar asmens duomenys renkami tiesiogiai, ar netiesiogiai, duomenų valdytojas turi pareigą informuoti
duomenų subjektus apie jų asmens duomenų rinkimo aplinkybes. Nagrinėtu atveju spręsta tik dėl to, kurios
ADTAĮ 24 straipsnio dalies pagrindu pareiškėjui, kaip duomenų valdytojui, kilo minėta pareiga.
Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjas neprivalo įvykdyti ADTAĮ 24 straipsnio 1
dalies nuostatų, t. y. ginčytas nutarimas šioje dalyje turi būti panaikintas, kadangi asmens duomenys
nebuvo gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų – Centro darbuotojų. Teisėjų kolegija su tokiu pirmosios
instancijos teismo vertinimu nesutiko. Teisėjų kolegija, sistemiškai įvertinusi ADTAĮ 24 straipsnio 1 dalies ir 2
dalies 3 punkto formuluotes, darė išvadą, kad tiesioginiu duomenų rinkimu laikytini atvejai, kai duomenys
gaunami iš duomenų subjekto, o netiesioginio duomenų rinkimo metu asmens duomenys gaunami iš kitų
šaltinių, t. y. duomenų tvarkytojų arba trečiųjų asmenų. Nagrinėtoje byloje nebuvo duomenų apie tai, kad
Centro darbuotojų asmens duomenis rinko kiti asmenys ir juos perdavė pareiškėjui. Iš teismui pateiktų
dokumentų matyti, kad pareiškėjas savo darbuotojų asmens duomenis gavo tiesiogiai iš jų,
pasinaudodamas duomenų rinkimo priemone – Įrenginiu. Iš šių aplinkybių spręsta, kad pareiškėjas
darbuotojų asmens duomenis rinko tiesiogiai, todėl privalėjo įvykdyti ADTAĮ 24 straipsnio 1 dalyje
numatytas pareigas. Galutinės instancijos teismas konstatavo, kad ginčytame atsakovo nutarime nustatytas
įpareigojimas yra pagrįstas ir nėra pagrindo jį panaikinti.
2016 m. gruodžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2333-525/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04060-2015-1
Procesinio sprendimo kategorija 25
Prieiga internete
29. Bylos, susijusios su ginklų ir šaudmenų kontrole
Dėl teistumo sampratos panaikinant leidimą laikyti ginklą
Apžvelgiamoje byloje ginčytu sprendimu Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
panaikino pareiškėjui neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus, remiantis aplinkybe, kad
Švedijos muitinės tarnybos Malmėje 2010 m. kovo 15 d. sprendimu pareiškėjas buvo nubaustas už tai, kad
2009 m. spalio 30 d. kirsdamas Švedijos sieną Karshamn mieste, muitinėje nedeklaravo 2 buteliukų
pipirinių dujų, jam paskirta 3 000 Švedijos kronų bauda bei 500 Švedijos kronų įmoka į visuomeninį fondą.
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Taisyklės, susijusios su teistumu, yra įtvirtintos Baudžiamojo kodekso 97 straipsnyje. Iki
2014 m. kovo 25 d. galiojusioje šio straipsnio 1 dalyje (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968
redakcija) buvo įtvirtinta, kad turinčiais teistumą laikomi už nusikaltimo padarymą nuteisti asmenys,
kuriems įsiteisėjo Lietuvos Respublikos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis; į teistumą teismas
atsižvelgia skirdamas bausmę už naujos nusikalstamos veikos padarymą, spręsdamas dėl kaltininko
atleidimo nuo bausmės ar baudžiamosios atsakomybės, lygtinio atleidimo nuo bausmės prieš terminą ar
bausmės pakeitimo švelnesne bausme, taip pat pripažindamas asmenį pavojingu recidyvistu. Baudžiamojo
kodekso 97 straipsnio 1 dalyje, galiojančioje nuo 2014 m. kovo 25 d. (2014 m. kovo 13 d. įstatymo Nr. XII776 redakcija), nustatyta, jog turinčiais teistumą laikomi už nusikaltimo padarymą nuteisti asmenys,
kuriems įsiteisėjo Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimtas
apkaltinamasis nuosprendis; turinčiais teistumą taip pat laikomi už nusikaltimo padarymą ne Europos
Sąjungos valstybėje narėje nuteisti asmenys, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pagrindu
gauta informacijos, kad jiems įsiteisėjo tos valstybės teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis; į
teistumą teismas atsižvelgia skirdamas bausmę už naujos nusikalstamos veikos padarymą, spręsdamas dėl
kaltininko atleidimo nuo bausmės ar baudžiamosios atsakomybės, taip pat pripažindamas asmenį
pavojingu recidyvistu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad asmens teistumas suprantamas
kaip tam tikras asmens nuteisimo už nusikalstamą veiką (tik nusikaltimą) teismo apkaltinamuoju
nuosprendžiu juridinis faktas, bausmės atlikimo padarinys, kaip baudžiamosios atsakomybės tąsa. Ši teisinė
kategorija būdinga tik baudžiamajai teisei ir, priskiriant ją prie baudžiamosios atsakomybės turinio
elementų, yra dar vienas skiriamasis požymis, atribojantis baudžiamąją atsakomybę nuo kitų teisinės
atsakomybės rūšių. Baudžiamojo kodekso 97 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teistais laikomi asmenys,
nuteisti už nusikaltimo padarymą, įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui, o teistumas šia prasme
yra tiesiog nuteisimo apkaltinamuoju nuosprendžiu faktas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
2014 m. gruodžio 16 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-560/2014).
LVAT teisėjų kolegija, apibendrindama pirmiau nurodytus teisinius argumentus, susijusius su
teistumo nustatymu taikant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio
2 dalies 5 punktą, ir Baudžiamojo kodekso nuostatas, reglamentuojančias teistumą, akcentavo, kad pagal
Baudžiamojo kodekso 97 straipsnio 1 dalį (2014 m. kovo 13 d. įstatymo Nr. XII-776 redakcija) asmuo
laikomas turinčiu teistumą, tik turint gautą informaciją apie tai, kad asmeniui įsiteisėjo kitos Europos
Sąjungos valstybės narės teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis.
Byloje ginčytame administraciniame akte atsakovas nustatė pareiškėjo teistumą, remdamasis tik
tuo, kad Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme 2012 m. gruodžio 10 d. išnagrinėtas Švedijos Karalystės
teikimas dėl Švedijos muitinės tarnybos Malmėje 2010 m. kovo 15 d. sprendimu pareiškėjui paskirtos
sankcijos pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje, tuo, kad patikrinimo metu nustatyta, jog
pareiškėjas Švedijos muitinės tarnybos Malmėje 2010 m. kovo 15 d. sprendimu nubaustas už tai, jog 2009
m. spalio 30 d. kirsdamas Švedijos sieną Karshamn mieste, muitinėje nedeklaravo 2 buteliukų pipirinių
dujų, jam paskirta 3 000 Švedijos kronų bauda bei 500 Švedijos kronų įmoka į visuomeninį fondą
(sprendimo trečia pastraipa). Sprendime nėra nurodyta jokių kitų patikrinimo metu nustatytų duomenų,
kuriais remiantis padaryta išvada, kad pareiškėjas yra asmuo, turintis teistumą pagal Baudžiamojo kodekso
97 straipsnį. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartyje, priimtoje byloje Nr.
E1-1475-671/2012, išnagrinėjus Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateiktą Švedijos Karalystės
vykdomosios institucijos teikimą dėl Švedijos muitinės tarnybos Malmėje 2010 m. kovo 15 d. sprendimo
pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje, nebuvo nustatyta, kad pareiškėjas nuteistas, t. y. jam
įsiteisėjo Švedijos Karalystės teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Be to, nutartyje nėra nurodyta,
kad pareiškėjo veika, už kurią jam paskirta bauda, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą laikoma
nusikaltimu. Byloje taip pat pažymėta, kad ginčyto administracinio akto priėmimo metu Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų išraše apie fizinį asmenį nebuvo įregistruota jokių duomenų ir
informacijos, kad Švedijos Karalystės teismas (baudžiamasis teismas, kaip nurodė pirmosios instancijos
teismas sprendime) priėmė pareiškėjui apkaltinamąjį nuosprendį.
Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija pripažino, kad atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai nustatė
pareiškėjo teistumą pagal Baudžiamojo kodekso 97 straipsnį, todėl pareiškėjo apeliacinis skundas
patenkintas panaikinant ginčytą Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato sprendimą.
2016 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2564-520/2016
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Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00307-2015-1
Procesinio sprendimo kategorija 29
Prieiga internete
38. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
Dėl aiškiai išreikšto nesutikimo, kad asmeniui būtų tiesiogiai teikiama reklama
Byloje ginčytame Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – VVTAT, atsakovas)
nutarime nurodyta, kad pareiškėjas vartotojai Ž. C. 2014 m. liepos 25 d. siuntė reklamą, nors vartotoja
elektroniniu laišku 2014 m. liepos 8 d. pareiškėjo reklamos atsisakė, ir dėl to pareiškėjas pripažintas
pažeidusiu Reklamos įstatymo 13 straipsnio 2 dalį bei paskirta 289 Eur bauda.
Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo pareiškėjo skundas
atmestas, apeliaciniame skunde nurodė, kad vartotoja, ketindama atsisakyti naujienlaiškių, nepaspaudė
specialios tam skirtos nuorodos, o pirmosios instancijos teismas neįvertino šios esminės aplinkybės.
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. sausio 1 d.) 13 straipsnio
2 dalis, kurios pažeidimu buvo kaltinamas pareiškėjas, įtvirtina, kad draudžiama tiesiogiai teikti reklamą
konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas šio asmens nesutikimas. LVAT nurodė, kad ši teisės norma
suponuoja vienareikšmišką išvadą, t. y. vartotojui pareiškus nesutikimą, reklamą jam teikti yra draudžiama;
aptarta teisės norma neįtvirtina būdo, kuriuo toks vartotojo nesutikimas turėtų būti išreikštas. Šiuo aspektu
teisėjų kolegija sutiko, kad reklamos davėjo sukurta tvarka negali apsunkinti vartotojo arba užkirsti kelio
kitokiais būdais informuoti reklamos davėją apie atsisakymą gauti reklamą. Teisėjų kolegijos vertinimu,
svarbu tai, kad vartotojo nesutikimas gauti reklamą pasiektų reklamos davėją ir būtų jam suprantamas.
Nagrinėtu atveju byloje nebuvo ginčo dėl to, kad pareiškėjas gavo vartotojos atsisakymą nuo
siunčiamos reklamos. Pareiškėjas skunde nurodė, kad vartotoja atsisakymą siuntė pareiškėjo el. pašto
adresu: reply@tn.topshop.lt, tačiau vartotojai tokiu būdu pareiškus atsisakymą gauti reklamą, šis
atsisakymas nebuvo gautas į pareiškėjo sistemą, reguliuojančią naujienlaiškių prenumeratą. Teisėjų kolegija
pažymėjo, jog pareiškėjas neginčijo fakto, kad el. pašto adresas, kuriuo savo atsisakymą išsiuntė vartotoja,
yra veikiantis, t. y. juo atsiųsti laiškai pareiškėją pasiekia. Atsižvelgus į tai, daryta išvada, kad pareiškėjas
aptartu el. pašto adresu informaciją gauna bei ją apdoroja. Todėl vien ta aplinkybė, kad vartotoja reklamos
atsisakymą išreiškė ne pareiškėjo nustatyta tvarka, t. y. nespaudė specialios nuorodos, nukreipiančias į
pareiškėjo puslapį, o pareiškėjui atsakymą parašė el. paštu, negali apriboti vartotojos teisės atsisakyti
reklamos. Tai, kaip ūkio subjektas administruoja savo veiklą (pvz., tikrina ir atsako į el. laiškus, siunčiamus į
aktyvų el. paštą, tvarko informacines duomenų bazes ir pan.), negali užkirsti kelio vartotojams atsisakyti jų
nedominančios ir perteklinės reklamos ir kitu teisėtu jiems prieinamu būdu, kuris pasiekia ūkio subjektą.
Galutinės instancijos teismas akcentavo ir tai, kad nėra svarbu, kokiu būdu buvo išreikštas sutikimas dėl
reklamos gavimo. Pagal Reklamos įstatymo 13 straipsnio 1 dalį, reklama telefonu, telefaksu, teleksu,
elektroniniu paštu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu arba jo prašymu. Kaip matyti, Reklamos
įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalies teisės normos yra tarpusavyje susijusios, t. y. nepaisant to, kokiu būdu
buvo (ir – ar buvo) gautas vartotojo sutikimas gauti reklamą, vartotojui aiškiai ir konkrečiai atsisakius
gaunamos reklamos, toliau teikti reklamą yra draudžiama. Atsižvelgus į tai, atmesti pareiškėjo argumentai,
kad vartotoja buvo žodžiu davusi sutikimą gauti reklamą.
Pareiškėjas taip pat nurodė, kad šiuo atveju, kaip specialioji teisės norma Reklamos įstatymo
13 straipsnio 2 dalies atžvilgiu, turėtų būti taikoma Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo 14 straipsnio 3 dalis, įtvirtinanti nuostatą, kad duomenų valdytojas privalo sudaryti
aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę duomenų subjektui išreikšti sutikimą ar nesutikimą dėl
jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.
Atsižvelgusi į aptartos teisės normos dispoziciją, teisėjų kolegija darė išvadą, kad ši teisinė nuostata
nekeičia teisinio faktinės situacijos vertinimo. Pastaroji norma įtvirtina pareigą asmens duomenų valdytojui,
naudojančiam asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, sudaryti asmeniui galimybę nesutikti, jog jo
duomenys būtų tvarkomi, siekiant skleisti reklamą. Tai iš esmės reiškia, kad ūkio subjektui tokios galimybės
nesudarius, jis galėtų būti laikomas pažeidusiu teisės aktų reikalavimus dėl jam įtvirtintos bendro pobūdžio
pareigos nevykdymo. Tačiau nagrinėtu atveju buvo sprendžiamas klausimas, ar pareiškėjas, nors ir sukūręs
specialią reklamos atsisakymo sistemą, t. y. įvykdęs bendrą teisės aktų įpareigojimą, turi pareigą priimti ir
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vykdyti kitokiu būdu gautus vartotojų atsisakymus gauti reklamą. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad jeigu toks
vartotojo reklamos atsisakymas, nors ir nepateiktas ūkio subjekto nustatyta tvarka, šį ūkio subjektą pasiekia
ir yra jam suprantamas, ūkio subjektui yra draudžiama toliau teikti reklamą šiam konkrečiam vartotojui.
Pareiškėjo apeliacinis skundas atmestas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas
nepakeistas.
2016 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1733-438/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01481-2015-5
Procesinio sprendimo kategorijos: 25; 38
Prieiga internete
II. Administracinių bylų teisena
59. Teismo išlaidos
Dėl teismo išlaidų atlyginimo už pareiškimo spręsti ginčą ne teismo tvarka parengimą
Aptariamu atveju ginčas kilo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 12 d.
nutarties, kuria pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintas iš dalies.
Atskirajame skunde atsakovas, be kita ko, akcentavo, jog teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl
civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą
(paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) (ginčui aktuali redakcija, galiojanti nuo
2015 m. kovo 20 d.) 8.16 punktu bei už skundo Kauno teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijai
parengimą taikė koeficientą 0,4. Atsakovo manymu, turėjo būti taikomas koeficientas 0,3 už pareiškimo
spręsti ginčą ne teismo tvarka, jei toliau byla nagrinėjama teisme, surašymą.
Rekomendacijų 8.1 punkte nustatytas maksimalus užmokestis už pareiškimo spręsti ginčą ne teisme
parengimą, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme, o Rekomendacijų 8.16 punkte – už kitą dokumentą,
kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai.
Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo atskirojo skundo argumentas pagrįstas. Pagal bylos
aplinkybes nustatyta, jog pareiškėjas prašė priteisti 521,81 Eur už 2015 m. rugpjūčio 3 d. rašto (skundo)
Kauno teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijai dėl 2015 m. birželio 22 d. ekspertizės pažymos Nr. 103136 parengimą. Taigi iš esmės minėtas dokumentas buvo pareiškimas, kuriuo buvo prašoma spręsti ginčą
ne teisme – Kauno teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijoje. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog
Rekomendacijų 8.1 punktas taikomas tik tuo atveju, kai teisės aktai imperatyviai numato, jog yra būtina
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Šiuo atveju nėra svarbu, jog pareiškėjas turėjo teisę rinktis,
ar kreiptis į Kauno teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją, ar į administracinį teismą, t. y. kad išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka buvo neprivaloma. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai už
skundo Kauno teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijai parengimą taikė Rekomendacijų 8.16 punkte
numatytą koeficientą 0,4. Atsižvelgiant į tai, maksimali priteistina suma už minėto dokumento parengimą
perskaičiuota.
2016 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-919-602/2016
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-02084-2015-6
Procesinio sprendimo kategorija 59
Prieiga internete
61. Procesiniai terminai
61.2. Termino atnaujinimas
Dėl neaiškiai nurodytos apskundimo tvarkos kaip pagrindo praleistam terminui atnaujinti
Nagrinėtoje byloje pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su apeliaciniu
skundu dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, viena diena praleidęs apskundimo terminą. LVAT
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nutartimi atsisakius priimti šį apeliacinį skundą, paduotą praleidus įstatymo nustatytą apeliacinio skundo
padavimo terminą ir neprašant jo atnaujinti bei išaiškinus, kad pareiškėjas gali paduoti naują apeliacinį
skundą kartu su prašymu atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą ir įrodymus, pagrindžiančius
termino praleidimo priežastis, pareiškėjas pateikė LVAT naują apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti
apeliacinio skundo padavimo terminą. Prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą pareiškėjas
grindė argumentu, kad pirmosios instancijos teismas sprendime tinkamai neišaiškino apskundimo tvarkos.
Su šiuo pareiškėjo prašymo argumentu LVAT sutiko, nes pirmosios instancijos teismo rezoliucinėje dalyje
išaiškinant apskundimo tvarką nurodyta, kad sprendimas gali būti apskųstas per 14 dienų, tačiau
nenurodyta Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalies nuostata, kuri yra
reikšminga termino paduoti apeliacinį skundą skaičiavimui, kad sprendimas gali būti apskųstas per
keturiolika dienų nuo jo paskelbimo.
LVAT pabrėžė, kad bylos duomenys patvirtina, jog gavęs teismo sprendimą, kuriame nebuvo aiškiai
nurodyta, kaip turi būti skaičiuojamas 14 dienų apeliacinio skundo padavimo terminas, pareiškėjas
susipažinimui su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir apeliacinio skundo surašymui bei išsiuntimui
faktiškai panaudojo 9 dienų terminą. Pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nebuvo
nurodyta įstatymo norma, kuria teismas turėjo vadovautis, išaiškindamas teismo sprendimo apskundimo
terminą ir tvarką (ABTĮ 127 straipsnio 1 dalis), t.y. nėra nuorodos į procesinio įstatymo normą, kuri galėjo
suteikti pareiškėjui informaciją kokiame įstatyme ir kokioje būtent jo normoje pareiškėjas galėjo pats
pasitikslinti dėl administracinio teismo sprendimo apskundimo termino, laikydamasis Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos nustatytos vidaus tvarkos. Byloje nustatytos aplinkybės, kad pirmosios instancijos
teismas sprendime netinkamai (neaiškiai ir klaidinančiai) nurodė apeliacinio skundo padavimo terminą ir
nenurodė įstatymo normos, kuri nustato šį terminą, vertintinos pareiškėjo naudai, kartu atsižvelgiant ir į tai,
kad šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo kaltinti pareiškėją nerūpestingumu, nes apeliacinį skundą dėl
nemažos apimties teismo procesinio dokumento (10 lapų) jis padavė per protingą terminą, o apeliacinio
skundo termino praleidimas labai nežymus (viena diena). Gavęs Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartį, pareiškėjas, pasinaudodamas teismo išaiškintomis procesinėmis teisėmis, nedelsdamas pateikė
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui naują apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti
apeliacinio skundo padavimo terminą.
Prašymas dėl termino paduoti apeliacinį skundą atnaujinimo patenkintas, atnaujintas pareiškėjui
terminas paduoti apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, priimtas pareiškėjo
apeliacinis skundas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo.
2016 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA-123-146/2016
Teisminio proceso Nr. 3-64-3-00607-2016-8
Procesinio sprendimo kategorijos: 61.1; 79.1
Prieiga internete
Dėl neaiškiai nurodytos apskundimo tvarkos kaip pagrindo praleistam terminui atnaujinti (2)
Nagrinėtoje byloje pareiškėja kreipėsi į pirmosios instancijos teismą inter alia prašydama atnaujinti
skundo padavimo terminą Kauno teritorinės darbo biržos raštui apskųsti, nurodydama, jog gavusi minėtą
raštą, pasinaudojo išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka ir apskundė jį Lietuvos darbo biržai, o
gavusi Lietuvos darbo biržos sprendimą, nedelsiant kreipėsi į teismą. Pareiškėja pažymėjo, kad
skundžiamame sprendime nebuvo nurodyta tiksli apskundimo tvarka. Pirmosios instancijos teismas,
vertindamas termino praleidimo priežastis, konstatavo, jog pareiškėjos nurodytas motyvas, kad pirmiausia ji
bandė išspręsti ginčą ne teismo tvarka, negali būti pripažįstama svarbia priežastimi, pateisinančia skundo
padavimo termino praleidimą.
LVAT atkreipė dėmesį, kad Kauno teritorinės darbo biržos rašte nurodyta, kad jis skundžiamas
Administracinių bylų teisenos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Toks apskundimo tvarkos
nurodymas, LVAT nuomone, nėra pakankamai aiškus. Pagal LVAT praktiką apskundimo tvarkos
nenurodymas ar nepakankamai tikslus nurodymas skundžiamame sprendime, įvertinus konkrečios bylos
aplinkybes, gali būti pakankamas pagrindas pripažinti, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (žr.,
pvz. 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-877/2011). Šiuo konkrečiu atveju
teisėjų kolegija atsižvelgė į tai, kad pareiškėja, gavusi skundžiamą Kauno teritorinės darbo biržos raštą, be
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nepagrįsto delsimo kreipėsi į Kauno teritorinę darbo biržą dėl statuso patikslinimo ir į Lietuvos darbo biržą
su skundu dėl to Kauno teritorinės darbo biržos rašto – sprendimo pakeisti pareiškėjos statusą. Aiški
sprendimo dėl statuso pakeitimo apskundimo tvarka buvo nurodyta tik Lietuvos darbo biržos rašte ir
pareiškėja ja pasinaudojo kreipdamasi į teismą. Įvertinusi byloje nustatytų aplinkybių visumą, teisėjų
kolegija darė išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas pripažinti, kad apskundimo terminą pareiškėja
praleido dėl svarbių aplinkybių ir į teismą kreipėsi per protingą terminą nuo šių aplinkybių išnykimo, ir šį
terminą atnaujinti. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti
pareiškėjos skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Kauno teritorinės darbo biržos raštą ir įpareigoti Kauno
teritorinę darbo biržą patikslinti jos statusą, LVAT panaikino.
2016 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-791-822/2016
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00839-2016-3
Procesinio sprendimo kategorijos: 61.2; 63.3.8
Prieiga internete
Dėl mėnesiais skaičiuojamo termino pabaigos momento
Nagrinėjamos bylos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo
prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, teisėtumas ir
pagrįstumas. Pareiškėjas prašė panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos kontrolės skyriaus pirkimų vertinimo
išvados (toliau – Išvada), kurią gavo 2016 m. spalio 7 d., dalį ir prašė atnaujinti terminą skundui paduoti,
kadangi jis praleistas dėl advokato ligos. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Administracinių bylų
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 29 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato
kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto
paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai
dienos. Kadangi pašto korespondencija pareiškėjui buvo įteikta 2016 m. spalio 7 d., vadinasi, paskutinė
skundo dėl šio rašto pateikimo teismui diena buvo 2016 m. lapkričio 7 d. Todėl teismas sprendė, jog
pareiškėjas, skundą teismui pateikęs 2016 m. lapkričio 8 d., praleido įstatyme nustatytą skundo padavimo
terminą, o pareiškėją atstovaujančio advokato liga, teismo vertinimu, negalėjo sutrukdyti pareiškėjui
tinkamai įgyvendinti savo teises į teisminę gynybą.
Aiškindamas ABTĮ 65 straipsnio 1–3 dalies normas dėl vieno mėnesio termino pasibaigimo, LVAT
pažymėjo, kad vieno mėnesio terminas baigiasi atitinkamą mėnesio dieną, t. y. tą dieną, kuri atitinka
[įvykio] pradžios dieną, apibrėžtą kalendorine data arba nurodant įvykį. Jeigu mėnesiais skaičiuojamas
terminas baigiasi tą mėnesį, kurį atitinkamos (t. y. atitinkančios termino pradžios dieną) dienos nėra,
laikoma, kad terminas baigiasi paskutinę to mėnesio dieną. Šių taisyklių yra privaloma laikytis
neatsižvelgiant į tai, kokį skaičių dienų turi mėnuo ar mėnesiai, per kuriuos yra skaičiuojamas vieno mėnesio
procesinis terminas, t. y. vieno mėnesio terminas neturėtų būti skaičiuojamas dienomis.
Pareiškėjas kartu su skundu pateikė iš Vilkaviškio rajono savivaldybės gautą voką, iš kurio matyti, kad
Išvada pareiškėjui buvo įteikta 2016 m. spalio 7 d., taigi paskutinė skundo dėl Išvados pateikimo diena buvo
2016 m. lapkričio 7 d. Skundą teismui pareiškėjas pateikė tik 2016 m. lapkričio 8 d., t. y. praleidęs skundo
padavimo terminą. Nors pareiškėjo atstovo liga savaime nelaikytina objektyvia ir nuo pareiškėjo valios
nepriklausiusia aplinkybe, teisėjų kolegija atsižvelgė į tai, kad terminas skundui paduoti praleistas nežymiai,
t. y. 1 diena, ir įvertinusi nurodytų aplinkybių visumą, darė išvadą, kad pareiškėjas terminą skundui dėl
Išvados paduoti praleido dėl svarbios priežasties, todėl terminą atnaujino.
2017 m. sausio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-113-602/2017
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04426-2016-8
Procesinio sprendimo kategorija 43.5.9
Prieiga internete
63. Skundas
63.3. Atsisakymas priimti skundą
63.3.1. kai skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų
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Dėl savivaldybės administracijos atsisakymo atlikti veiksmus, susijusius su detaliojo plano tvirtinimo
procesu, kaip administracinės bylos dalyko
Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2016 m. liepos 18 d. raštą (toliau – Raštas) ir
įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo
dienos teikti tvirtinti Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T6 kvartalo detalųjį planą Vilniaus miesto
savivaldybės tarybai bei įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą per 3 mėnesius nuo teismo
sprendimo įsiteisėjimo dienos patvirtinti Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T6 kvartalo detalųjį planą.
Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti Administracinių bylų teisenos
įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu dėl to, kad pareiškėjo skundžiamas Raštas
negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku, nes savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam
statusui – nelemia materialinių teisių ir pareigų. Raštu nėra baigiama teritorijų planavimo procedūra, o
pareiškėjui pakartotinai siūloma pasinaudoti iniciatyvos teise arba parengti sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektą. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo teisės tarpiniu teritorijų planavimo dokumentu
(Raštu) nėra ir negali būti pažeistos. Konkrečias teisines pasekmes teritorijų planavimo srityje sukelia
sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo ar atsisakymo jį tvirtinti.
Pareiškėjas dėl šios teismo nutarties padavė atskirąjį skundą.
Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto
plėtros departamentui 2016 m. gegužės 4 d. pateikė prašymą dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T6
kvartalo detaliojo plano teikimo Vilniaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti. Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Miesto plėtros departamentas skundžiamu Raštu atsakė į pareiškėjo pašymą, nurodydamas,
kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. kovo 2 d. rašte pateikti siūlymai nebuvo
įgyvendinti, todėl kartotinai siūlė dar kartą apsvarstyti galimybę pasinaudoti iniciatyvos teise ir pašalinus
nesutarimus ir prieštaravimus dėl sprendinių, pakartoti detaliojo plano rengimo ir viešumo procedūras arba
parengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą pavieniams sklypams ar sklypų grupei,
sprendžiant Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos plėtros problemas ir tikslų įgyvendinimą.
Teisėjų kolegija sprendė, jog tikrinamu atveju skundo priėmimo stadijoje nėra prielaidų pripažinti,
kad suinteresuotas asmuo (pareiškėjas) akivaizdžiai neturėjo teisės paduoti skundą teismui, t. y. jog
pareiškėjo ginčijamas Raštas (atsakymas) ir reikalavimas atlikti tam tikrus veiksmus apskritai negali būti
administracinės bylos dalyku. Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, siekia iškelti administracinį ginčą dėl
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Rašto (atsakymo), kuriuo
atsisakyta teikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti detalųjį planą. Teisėjų kolegijos vertinimu, toks
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktas atsakymas pareiškėjui iš esmės yra atsisakymas atlikti
veiksmus, susijusius su detaliojo plano tvirtinimo procesu, kuris tiesiogiai daro įtaką pareiškėjo teisėms ir
sukelia jam konkrečias teisines pasekmes, kadangi šiuo atveju užkertamas kelias tolesnei detaliojo teritorijų
planavimo proceso eigai ir atitinkamai galutinio šį procesą užbaigiančio sprendimo priėmimui. Todėl, teisėjų
kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėjas turi teisę reikalauti, kad administracinis teismas
įvertintų tokius savivaldybės administravimo subjekto veiksmus (neveikimą) nagrinėjant bylą iš esmės.
Pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinta ir pareiškėjo skundo priėmimo klausimas grąžintas
pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
2016 m. gruodžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-857-556/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03240-2016-1
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1
Prieiga internete
Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos kaip administracinės bylos dalyko
Apžvelgiamoje byloje atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria
pareiškėjo skundą atsisakyta priimti kaip nenagrinėtiną teismų Administracinių bylų teisenos įstatymo
(toliau – ABTĮ) nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).
Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjo prašoma panaikinti Valstybinės energetikos
inspekcijos prie Energetikos ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus 2016 m. rugpjūčio 25 d. Energetikos
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įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma, išduota trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai
akcinei bendrovei „AUSNĖ“, (toliau – Pažyma) yra tik tarpinis konstatuojamojo pobūdžio dokumentas, ji
išduodama atlikus energetikos objektų ir įrenginių tinkamumo naudoti pagal paskirtį patikrinimą, joje tik
užfiksuojama, kad pažymoje nurodyti energetikos įrenginiai atitinka projekto ir norminių teisės aktų
reikalavimus bei gali būti naudojami pagal paskirtį, pažymoje nėra jokių privalomųjų nurodymų, kurie
sukeltų pareiškėjui teisines pasekmes. Taip pat teismas pažymėjo, jog teisės aktai nenumato galimybės
skųsti tokio pobūdžio dokumentą. Be to, teismas pabrėžė, jog faktiškai yra kilęs civilinis ginčas tarp
pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „AUSNĖ“ dėl valdymo teisės, todėl pareiškėjo keliamo
klausimo vertinimas galėtų būti sprendžiamas civilinėje byloje bendrosios kompetencijos teisme, jei
pareiškėjas mano, kad yra pažeidžiamos jo valdymo teisės.
LVAT teisėjų kolegija su tokiais pirmosios instancijos teismo argumentais iš dalies nesutiko.
Konstatuota, jog šiuo atveju pirmosios instancijos teismo argumentai dėl to, kad pareiškėjo skundžiama
Pažyma jam jokių teisinių paskelimų nesukelia, t. y. jis nenurodė, kokias materialines teisines pasekmes jam
sukels skundžiamos Pažymos panaikinimas, nepagrįsti, kadangi jie susiję su pareiškėjo materialiosios
reikalavimo teisės (ne)turėjimo klausimu. Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo skundo turinio matyti, jog iš
tikrųjų teisę paduoti skundą teismui dėl savo galimai pažeistų teisių ir interesų jis turi, kadangi jo
skundžiama Pažyma konstatuota, jog joje nurodyti trečiojo suinteresuoto asmens UAB „AUSNĖ“
energetikos įrenginiai (pratiestas elektros kabelis ir jo priklausiniai) atitinka projekto ir norminių teisės aktų
reikalavimus bei gali būti naudojami pagal paskirtį, nors, pareiškėjo manymu, UAB „AUSNĖ“, „klodamas
elektros kabelį“, nesilaikė Statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ nuostatų, tokiu
būdu pažeidė pareiškėjo, kuriam valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindu „priklauso elektros
transformatorinė, visi vandentiekio, nuotekų tinklai bei elektros tinklai“, interesus.
Be to, teisėjų kolegija nesutiko ir su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad Pažyma yra tik
tarpinis konstatuojamojo pobūdžio dokumentas, jo apskundimo galimybės nenumato teisės aktai.
Pirmiausia, atkreiptas dėmesys, kad pačioje Pažymoje konstatuota UAB „AUSNĖ“ sumontuotų ir išbandytų
elektros tinklų bei jų priklausinių ne tik atitiktis projekto, norminių teisės aktų reikalavimams, bet ir
galimybė naudoti juos pagal paskirtį, lemia šio administracinio akto galutinumą. Tai reiškia, jog minėtiems
energetikos įrenginiams, kaip savarankiškiems tam tikrų techninio pobūdžio darbų pagrindu sukurtiems,
įrengtiems ar pagamintiems objektams, eksploatuoti jokie kiti administracinio pobūdžio teisės aktai
(leidimai ir pan.) nebebus išduodami (juo labiau, kaip nurodo ir pareiškėjas, UAB „AUSNĖ“ šiuo pagrindu turi
teisę sudaryti ir sudarė su viešuoju elektros tiekėju elektros energijos tiekimo sutartį, siekdama šiuos
įrenginius eksploatuoti). Be to, Energetikos įstatymo 341 straipsnio 5 dalies, Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 patvirtinto Energetikos valstybinės kontrolės ir
vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo 33 punkto nuostatos numato, jog Valstybinės
energetikos inspekcijos pareigūnų sprendimai, tarp kurių ir šio aprašo 8.6 punkte numatyta energetikos
įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma, gali būti skundžiami ABTĮ nustatyta tvarka. Tokiu būdu šiuo
atveju nėra pagrindo teigti, jog Pažyma apskritai yra tarpinio pobūdžio administracinis aktas, kuris nesukelia
pareiškėjui teisinių pasekmių bei pagal teisės aktus nėra skųstinas administraciniam teismui, t. y. egzistuoja
neigiama procesinė prielaida, kuriai esant ginčo nagrinėjimas administraciniame teisme apskritai yra
negalimas ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto prasme.
Tačiau teisėjų kolegija sprendė, jog šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad
Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje, be kita ko, dalyvauja ir Valstybinė energetikos
inspekcija prie Energetikos ministerijos, pagal pareiškėjo ieškinį atsakovui UAB „AUSNĖ“ iš esmės dėl to
paties teisinio ginčo, turėjo atsisakyti priimti pareiškėjo skundą tuo pagrindu, kad teismo žinioje yra byla dėl
ginčo tarp tų pačių ginčo šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (ABTĮ 33 str. 2 d. 6 p.), tačiau ne
todėl, kad jis nenagrinėtinas teismų ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.). Todėl pirmosios instancijos
teismo nutartis pakeista iš dalies.
2016 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1021-261/2016
Teisminio proceso Nr. 3-64-3-02200-2016-9
Procesinio sprendimo kategorijos: 63.3.1; 63.3.4
Prieiga internete
67. Reikalavimo užtikrinimo priemonės
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Dėl kartu su apeliaciniu skundu pateikto prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nagrinėjimo, kai
apeliacinis skundas paduotas per pirmosios instancijos teismą
Šioje byloje buvo sprendžiama dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos prašymo taikyti
reikalavimo užtikrinimo priemones pagrįstumo. Konkurencijos taryba prašė Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo užtikrinti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtos baudos (19 004 000 Eur) ir iki
baudos sumokėjimo dienos priskaičiuotų 6 proc. metinių palūkanų (2016 m. lapkričio 16 d. palūkanos
sudaro 806 891,15 Eur) sumokėjimą tokiais būdais: 1) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ir jo pagrindu
nustatytos baudos ir palūkanų sumokėjimo dienos areštuojant pinigines lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir
(ar) elektroninių pinigų įstaigose atidarytose UAB „Vilniaus energija“ sąskaitose, lygias baudos dydžio ir
priskaičiuotų palūkanų sumai; 2) panaikinant Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje numatytą UAB
„Vilniaus energija“ skirtos baudos ir palūkanų priverstinio išieškojimo sustabdymą ir leidžiant taikyti
Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 6 dalyje numatytas priverstinio baudos ir palūkanų išieškojimo
priemones – priimti Konkurencijos tarybos nutarimą, kuris kaip vykdomasis dokumentas būtų pateiktas
antstoliui vykdyti; arba 3) kitu, teismo vertinimu, tinkamu būdu užtikrinant UAB „Vilniaus energija“ skirtos
baudos ir palūkanų sumokėjimą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2016 m. lapkričio 21 d. nutartimi spręsdamas pareiškėjų
ir atsakovo Konkurencijos tarybos apeliacinių skundų priėmimo klausimą, išsprendė ir atsakovo prašymą dėl
reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ atžvilgiu ir nutarė taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemonę – iki tol, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje, areštuoti
pinigines lėšas – 19 004 000 Eur galimam maksimaliam baudos dydžiui dengti ir 806 891,15 Eur palūkanų,
2016 m. lapkričio 16 d. esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose, atidarytose
UAB „Vilniaus energija“ sąskaitose.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, kad [kartu su apeliaciniu
skundu] gavus prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos
teisme baigėsi, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas, išsprendęs apeliacinio skundo priėmimo
klausimą, atsakovės 2016 m. lapkričio 17 d. pareikštą prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės,
adresuotą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, nors jis ir pateiktas per pirmosios instancijos
teismą, privalėjo persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui,
tačiau to nepadarė, o pats išsprendė šiuo atveju jam neteismingą atsakovo Konkurencijos tarybos prašymą
dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, tokiu būdu pažeisdamas funkcinio teismingumo taisykles. Be to,
galutinės instancijos teismas nustatė, kad pirmosios instancijos teismo skųsta nutartis nebuvo tinkamai
motyvuota, teismas nevertino atsakovo prašyme nurodytų aplinkybių dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonės taikymo, nenurodė motyvų, kuriais remdamasis sprendė, kad yra pagrindas taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemonę, bei pasirinko taikytiną reikalavimo užtikrinimo priemonę.
Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį dėl
reikalavimo užtikrinimo priemonių panaikino ir Konkurencijos tarybos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonių perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2016 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1060-502/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-06003-2015-0
Procesinio sprendimo kategorija 67
Prieiga internete
Dėl civilinėje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo perdavus bylą nagrinėti
administraciniam teismui
Apžvelgiamoje byloje nagrinėtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau –
Skyrius) prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones Nekilnojamojo turto registre padarant įrašą dėl
nuosavybės teisės į ginčo statinius.
Ši byla pradėta pareiškėjui 2016 m. gegužės 4 d. pateikus ieškinį, kuriuo jis prašė panaikinti
uždarosios akcinės bendrovės „TNN“ surašytos 2015 m. liepos 20 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą
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Nr. 2 galiojimą, 2015 m. rugpjūčio 3 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą Nr. 1 galiojimą,
2015 m. rugpjūčio 3 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą Nr. 3 galiojimą; pranešti Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojui apie bylos, susijusios su ginčo nekilnojamaisiais daiktais, iškėlimą. Vilniaus miesto
apylinkės teismas 2016 m. birželio 17 d. nutartimi civilinę bylą dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą
galiojimo panaikinimo perdavė nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
Galutinės instancijos teismas iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo
nustatė, kad nuo 2016 m. gegužės 11 d. galioja įrašas, kurio pagrindas – Vilniaus miesto apylinkės teismo
2016 m. gegužės 6 d. nutartis Nr. e2-22369-433/2016 apie draudimą perleisti nuosavybės teisę į ginčo
turtą. Taigi Skyrius šiuo atveju pateikė pakartotinį prašymą taikyti tokią pačią reikalavimo užtikrinimo
priemonę ir Vilniaus apygardos administracinis teismas šį prašymą iš esmės išnagrinėjo. Nors Vilniaus
apygardos administracinis teismas skundžiama nutartimi atsisakė taikyti Skyriaus prašytą reikalavimo
užtikrinimo priemonę, tačiau nurodytų aplinkybių dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 6 d.
nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir dėl Nekilnojamojo turto registre esančio įrašo apie
draudimą perleisti nuosavybės teisę neanalizavo.
Nei Skyrius, nei pirmosios instancijos teismas nenurodė, dėl kokių priežasčių, Nekilnojamojo turto
registre jau esant įrašui dėl nuosavybės perleidimo draudimo, pakartotinai turėtų būti nagrinėjamas
prašymas dėl tos pačios reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.
Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismo
skundžiamos nutarties dalis, kiek tai susiję su prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės išsprendimu,
naikintina. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui
nagrinėti iš naujo.
2016 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1044-520/2016
Teisminio proceso Nr. 2-68-3-15829-2016-3
Procesinio sprendimo kategorija 67
Prieiga internete
80. Proceso atnaujinimas administracinėje byloje
80.6. Teismo sprendimo, nuosprendžio panaikinimas, kuris buvo pagrindas priimti sprendimą
Dėl proceso atnaujinimo panaikinus ginčui teisiškai reikšmingą teismo sprendimą kitoje byloje, kuriuo buvo
atimta dalis viešųjų teisių
Šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl proceso atnaujinimo po to, kai buvo panaikintas
teismo sprendimas kitoje (baudžiamojoje) byloje. Panaikintu sprendimu buvo grindžiamas teismo
sprendimas, kuriuo išnagrinėtas procesas atnaujintinoje administracinėje byloje.
Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 19 d.
sprendimu konstatavo, kad tikslinga ir proporcinga pareiškėjui paskirtą nuobaudą pakeisti į švelnesnę
nuobaudą – griežtą papeikimą. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Darbo kodekso 300 straipsnio 3
dalimi, pagal kurią, pakeitus nuobaudos rūšį, pareiškėjas turėtų būti grąžinamas į ankstesnes pareigas,
tačiau teismas atkreipė dėmesį į Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punktą, jog į valstybės
tarnautojo pareigas negali būti priimtas asmuo, kurio teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas yra atėmęs
teismas. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nustatė, kad Palangos miesto apylinkės teismo
2014 m. sausio 13 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-3-588/2014 S. B. buvo pripažintas kaltu
padaręs nusikaltimą, nustatytą Baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirta baudžiamojo
poveikio priemonė – viešųjų teisių atėmimas, t. y. būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių
institucijų ir įstaigų, įmonių ir nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas trejiems metams.
Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-253-360/2014
Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 13 d. nuosprendis paliktas nepakeistas. Klaipėdos
apygardos administracinis teismas, atsižvelgęs į Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punkto
nuostatą, neturėjo teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo grąžinti jį į tarnybą.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. gegužės 26 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį ir perdavė bylą iš naujo
nagrinėti apeliacine tvarka. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 5 d. nuosprendžiu Palangos
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miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 13 d. nuosprendį panaikino ir priėmė naują nuosprendį – S. B. pagal
Baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 1 dalį išteisino, nenustačius, kad jis padarė veiką, turinčią šio
nusikaltimo požymių.
LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad kai panaikinamas teismo sprendimas, nuosprendis, kuriuo
rėmėsi administracinis teismas, priimdamas sprendimą, kartu išnyksta ir sprendimo priėmimo pagrindas,
todėl yra pagrindas procesą atnaujinti ir peržiūrėti administracinio teismo padarytas išvadas. Šioje byloje
Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 13 d. nutartis
baudžiamojoje byloje Nr. 1A-253-360/2014, kuri buvo pagrindas priimti Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimą, buvo panaikinta, todėl teisėjų kolegijos
vertinimu, nagrinėtu atveju buvo pagrindas atnaujinti procesą.
Įvertinusi šias aplinkybes, LVAT teisėjų kolegija pareiškėjo prašymą tenkino ir nutarė atnaujinti
procesą.
2016 m. gruodžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P-100-552/2016
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00755-2014-9
Procesinio sprendimo kategorija 80.6
Prieiga internete
_________
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